FAU-møte – Barman Oppvekstsenter 28.11.17
Tilstede:
Rektor Elin, Anne (5.kl), Kristin (2.kl), Alf Roar (3.kl), Silvio (7.kl) og Anne Lotte (1.kl)
- Ikke oppmøtt: 4. og 6. klasse
1. Informasjon fra Elin
 Elevundersøkelsen er gjennomført.
o Kommunen jobber med ett system for hvordan skolen skal gå frem
om elever føler seg utenfor
o Lærerne må svare på en tilsvarende undersøkelse og foreldrene vil
også få mulighet til det samme
 Utbygging.
o Overflyttinga starter i uke 51 – elevene vil stortsett få alternativ
undervisning:
 Mandag: hele skolen drar til Knarrlagssund
Tirsdag: hele skolen drar til Fillan (kino/bassengdag)
Onsdag: alternativ skole, skolen vil gjerne ha fau-samarbeid
Torsdag: avslutning, klassevis
Fredag: avspasering
o Inventaret til den nye skolen er bestilt hos kontorplan og leveres
over nyttår.
o Personalfløya blir påbegynt i uke 2
o Dato for ferdigstillelse er satt til 1. Juni
 Det er foreløpig ikke satt noen dato for offisiell åpning av
”nyskolen”
 Det jobbes med forbedringer på uteområdet (uke 49)
o Nytt huskestativ med ”redehuske” ved gapahuken
o Den gamle klatreveggen mellom ballbingen og parkeringsplassen
blir bytta ut med andre apparater (turnstenger?).
 Internett er fortsatt dårlig
o Barna opplever for eksempel å bli kastet ut av nettet under
nasjonale prøver
 Ikke noe nytt ang Strøm-bussen.
o Elin etterspør tilbakemelding fra AtB
o FAU vil legge press på saken ved behov, herunder også dra inn
media for å få satt fokus på problemet.
2. Kasserer / Kontoansvarlig
Kasserer: Alf Roar (3.kl)
Kontoansvarlig: Stian Vatn
Stian overtar kontoen for Vibeke Knutshaug – de ordner overføringen seg
imellom.
3. Vedtekter for FAU
Vedtektene ble vedtatt – se eget skriv

Kommentar: FAU ønsker at rektor har ett fellesmøte ved oppstartforeldremøte
der skolens lærere blir presentert da flere av foreldrene ikke vet hvem lærerne
som jobber på skolen er.
4. Årsplan
Diskotek – tas opp over jul
Foreldremøte med nettvett som tema – tas opp over jul
Sted?
Mal for 17. mai-arrangement er nå korrigert og vedtatt – se eget skriv
5. FAU oppfordrer til at onsdag før jul håndteres klassevis da det blir veldig
krevende å skulle finne ett felles alternativ for hele skolen.
Referent: Anne Lotte Olsen

